
Napközis táborok: 2012. június – július – augusztus (egész nyáron)
Első hét: jún. 18-tól 22-ig; utolsó hét: augusztus 27-től 31-ig 

Hétfőtől péntekig: 8-tól 5-ig – (foglalkozások 9-től 4-ig)

Célcsoport: 5 évesektől 15 évesekig
Helyszín: a Gazdagréti Plébánia tükörterme és 
a szomszédos sportközpont a teniszpályákkal

Vezeti: Szendrey Ervin – magyar nyelv-, irodalom és 
történelemszakos tanár, testnevelő – tanárnők, oktatók, 

zenészek bevonásával

A tábor célja, hogy csupa olyan áldásos tevékenységgel foglalkozzanak a gyerekek, amik valóban hasznosak 
nekik és amiket élveznek is. A készségfejlesztés és a játék minden tevékenységünkben jelen van – és a gyere-
kek is választhatnak a programok közül. Mozgásban, edzésben vagyunk szinte egész nap:

• tenisz minden nap, 3 pályán, teniszoktató vezetésével
• tartásjavító torna, zenés torna, ügyességi játékok, labdajátékok, röplabda, foci, ping-pong, atlétikai játékok, 

mezei futás, sakk, kirándulások,
• heti egy nap: fürdőzés úszásoktatással.
• néptánc, hip-hop tánc, aerobic
• ütőhangszeres zenekart alapítunk és énekkart – sok éneklés gitár- és citerakísérettel és más hangszerek kí-

séretében, ritmuskészségfejlesztés, zenés történelemóra, versmondás
• „Csillag születik”-verseny – bármilyen értékes előadással indulhatnak a gyerekek – felkészülésben segítség: 

irodalomtanártól, zenetanártól, tánctanártól.
• beszédfejlesztés, előadói készségfejlesztés, nyelvi játékok, nyelvművelés
• kézművesfoglalkozás, gyógynövénygyűjtés, gyümölcsszedés, vadvirággyűjtés,
• népi hagyományismeret, népi játékok, népdalok, heti egy táncház vonós zenekarral

– Napi három étkezés: reggeli, meleg ebéd, uzsonna – naponta sok gyümölcs, nyers zöldség, müzli, re-
formkonyha, közös salátakészítés, gyógyteafőzés minden reggel, lepénysütés – egészséges táplálkozás. Az 
ebédet a plébánia által régóta igénybe vett konyha biztosítja. 

– Tervezzük a szülők bevonását is időnként a tevékenységeinkbe, pl. délutáni „kemencézés”, a két szabad-
téri kemencében. Tartunk időnként, csütörtökönként 4 órai kezdettel tervezve közös éneklést, táncházat is a 
szülőkkel és a testvérek meghívásával.

– Hírlevél – a tábor eseményeiről és a családi „kemencés” délutánokról küldünk hetente tájékoztatást mega-
dott címekre, ha írnak a táborvezetőnek.

A tábor díja: napi 3600 Ft teljes ellátással – heti 18 ezer Ft
Kedvezmény – testvérek esetén 3000 Ft/fő/nap, 15 ezer Ft/fő/hét
nagycsaládban élő gyerekeknek 2400 Ft/fő/nap, 12 ezer Ft/fő/hét

Táborvezetők elérhetőségei: 06 70 4223341 – szendreyervin@gmail.com
www.aldasegyuttes.hu/sporttabor

SPORTTÁBOR
– SPORT, ZENE, TÁNC –

– TENISZOKTATÁS –


